
  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

kongresszusi részvétel támogatására 

XI Autism-Europe International Congress 

 

Az Autisták Országos Szövetsége az Abigél Közhasznú Egyesület és az Autistic Art - Mosoly 

Otthon Alapítvány felkérésére pályázatot hirdet a XI Autism-Europe International Congress 

magyar résztvevőinek támogatása érdekében.  

A XI Autism-Europe International Congress 2016 szeptember 16-18. között kerül 

megrendezésre Edinburgh-ban. A kongresszusról további információk itt találhatóak: 

http://www.autism.org.uk/professionals/conferences/xi-congress.aspx 

 

Pályázók köre: 

 autizmus területén tevékenységet végző szakemberek, 

 autista felnőttek. 

 

A támogatott költségek: 

1. Az Abigél Közhasznú Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával 150.000 Ft 

értékű támogatást nyújt 20 fő pályázó részére, összesen 3.000.000 Ft értékben. 

A pályázók a kongresszuson történő részvétel utazási és szállásköltségeihez igényelhetnek 

támogatást. 

2. A Mosoly Otthon Alapítvány 150.000 Ft értékű támogatást nyújt 4 fő részére, összesen 

600.000 ft értékben. 

A támogatási összeg fejenként 150.000,- FT névértékű utazási utalvány  formájában áll majd 

a nyertes pályázók rendelkezésére, mely) a TENSI Utazási Irodánál (1023 Budapest, Komjádi 

utca 1., ügyintéző: Szentirmai Erzsébet 06-1-3451527, eszen@tensi.hu elérhetőségén) 

váltható be kizárólagosan a kongresszusi részvételhez kapcsolódó, tetszőlegesen választott 

utazásra  és szállásra, melyet a TENSI Utazási Iroda a pályázók számára kedvezményes áron 

nyújt. A támogatás felhasználásának részletes feltételeiről a nyertes pályázók tájékoztatást 

kapnak. 

  

http://www.autism.org.uk/professionals/conferences/xi-congress.aspx


  

Pályázati feltételek: 

 Angol nyelvtudás. 

 Pályázni a pályázati adatlap és a motivációs levél elektronikus úton történő 

benyújtásával lehet. 

 A pályázónak a motivációs levélben ki kell térnie az alábbiakra (maximum 1 A4 oldal 

terjedelemben): 

o a Kongresszuson való részvétel célja, 

o az autizmus tudományterületén végzett szakmai munka vagy  

o az autista személyek ellátásában szerzett szakmai tapasztalatai, 

o amennyiben részt vett a X. Nemzetközi Autism-Europe Kongresszuson, ott 

megszerzett tudását hogyan hasznosította a hazánkban élő autista 

emberek, családjaik és a velük foglalkozó szakemberek, intézmények 

érdekében, 

o milyen módon (képzés, rendezvény, stb…), kb. mennyi ember számára, 

hogyan fogja átadni, hasznosítani a XI Autism-Europe International 

Congress-en megszerzett ismereteket? 

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek, akik várhatóan szerepelnek az XI Autism-Europe 

International Congress előadói között és azt absztrakt benyújtásának befogadásával igazolják 

(pl. visszaigazoló e-mail). 

 

Pályázati határidő: 2016. április 10. 24.00 óra 

 

Pályázat benyújtásának módja:  

A pályázat benyújtására elektronikus úton, a palyazat@esoember.hu címen van lehetőség. A 
beérkezett pályázatokról minden esetben visszajelzést küldünk. Hiánypótlásra a pályázati 
határidőn belül 1 alkalommal van lehetőség. 
 
 
A pályázat elbírálása: 
A pályázatok elbírálását a támogató szervezetek által delegált 1-1 személyből álló bizottság 
végzi. 
 
 
A pályázat eredményének kihirdetése: 
A pályázatok eredményéről a pályázókat az Autisták Országos Szövetsége elektronikusan, 
2016. április 20-án a megadott e-mail címen értesíti. A pályázatok eredményét az Autisták 
Országos Szövetsége és a pályázatot támogató szervezetek honlapjukon közzéteszik. 

 
 

Sikeres pályázást kívánunk! 


